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Dne 3. decembra 2019 smo praznovali 100 let od ustanovitve »slovenskega 
ognjišča znanosti«, samostojne Univerze v Ljubljani. Tudi Ribnica je pri-
spevala že v samem začetku njenega delovanja dve vidni osebnosti. Prvi 
med njima je bil tajnik na novoustanovljeni univerzi dr. Matevž Šmalc, 
Vrvarjev iz Ribnice, o katerem je pred leti izšla v sklopu razstave Iz muzej-
skih zbirk I. drobna knjižica spominov, ki jih je v ta namen zapisala njegova 
nečakinja Tatjana Angerer. Druga osebnost je prof. dr. Jože Ilc, prav njemu  
je posvečena letošnja tematska razstava. Prof. dr. Ilc je bil namreč eden 
prvih študentov in doktorantov novoustanovljene slovenske Univerze. 
 
V letošnjem letu mineva tudi 150. leto od rojstva slovenskega slikarja         
Riharda Jakopiča, s katerim je prof. dr. Ilc prav tako tesno povezan. Njune 
poti so se prepletle, ko se je Jože Ilc, doma iz Goriče vasi pri Ribnici, leta 
1929 poročil z Jakopičevo edinko Mirjam in od takrat živel skupaj s svojo 
in tastovo družino na Novem trgu 2 v Ljubljani, vse do Jakopičeve smrti 
leta 1943. Po umetnikovi smrti je prof. dr. Ilc prevzel skrb za ureditev in 
ohranitev obsežne Jakopičeve slikarske, dokumentarne in duhovne zapu-
ščine, ki je ostala v družini. Po njegovi zaslugi  se je ohranilo dragoceno 
gradivo, ki ga danes hranijo strokovne ustanove v Ljubljani, kjer služi za                                                                        

Ribniški rojak, prof. dr. Jože Ilc, 
urejevalec in skrbnik Jakopičeve 
družinske zapuščine
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nadaljnje proučevanje osebnosti Riharda Jakopiča ter nasploh likovne 
ustvarjalnosti prve polovice 20. stoletja na Slovenskem. To nalogo mu je 
zaupal Jakopič še v času svojega življenja in prevzel jo je z vso odgovor-
nostjo ter jo opravljal ob svoji pedagoški službi.

Doc. dr. David Movrin v enem od svojih prispevkov omenja Ilca kot ene-
ga najbolj izobraženih mož tistega časa na Slovenskem. Poleg študija v 
Zagrebu in Ljubljani, se je dodatno izpopolnjeval tudi na pariški univerzi 
Sorbona, po vrnitvi v Ljubljano je leta 1924 doktoriral. 

Razstava predstavlja prof. dr. Ilca, njegovo življenjsko pot in njegovo po-
vezanost z umetnikovo družino. Izpostavlja vlogo posameznika v družbi 
in družini. Prav posameznik je tisti, ki se domisli drzne ideje ali najlepše 
zgodbe … vse je odvisno od njega - tako dobro, kot tudi slabo. Če gledamo 
na življenje kot na gledališče, vidimo tiste, ki izstopajo, tiste, ki so osvetljeni 
pod žarometi, a redko opazimo posameznike, ki stojijo v senci in poskrbijo 
za to, da prvi še lepše žarijo. Vse je del celote. Brez enega koščka mozaika 
ne vidimo cele slike. 

Ustvarjalci razstave verjamemo, da bomo s pričujočim gradivom osvetlili 
podobo prof. dr. Jožeta Ilca, ki sicer nikoli ni potreboval žarometov, vendar 
je s svojo srčnostjo, pedantnostjo in predanostjo pustil neizbrisljive sledi, 
tako v krogu svoje razširjene družine, kot v zakladnici slovenske kulturne 
dediščine. 
 

Da se je projekt v celoti udejanjil, se v imenu avtorske skupine zahvalju-
jem vsem strokovnim organizacijam, ki so sodelovale s svojim gradivom 
pri našem projektu: Mestnemu muzeju Ljubljana, Narodni galeriji, Moderni 
galeriji in Zgodovinskemu arhivu Ljubljana.
Še posebej smo  hvaležni za pomoč in podporo družini, ki ju povezujeta 
umetnik Jakopič in prof. dr. Ilc, dr. Evi Ilc Fornezza in njenemu sinu Leo-
nardu Fornezza ter ostalim sorodnikom iz Ribnice, ki so z nami ljubezni-
vo delili spomine na strica in dali na voljo njihove družinske fotografije.      
Zahvaljujemo se tudi vsem zasebnim lastnikom Jakopičevih del iz Ribnice, 
ki se bodo v času razstave odpovedali Jakopičevim umetninam, ki krasijo 
njihova bivališča, da bodo tudi obiskovalci razstave lahko uživali ob njih. 

Marina Gradišnik, vodja projekta
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Venckov 
profesor med 

domom in 
svetom
Marina Gradišnik 
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Družina prof. dr. Ilca, okoli leta 1916. Na sliki starša in sestre, od leve proti desni: Marija, Frančiška in Agnes. Vse sestre so se poročile v Goričo vas: 
 • Marija - Mica nazaj na  hišno št. 20, k Venckovim, leta 1928 
 • Frančiška - Franca v hišo št. 38, k Petkovim, leta 1914 
 • Agnes - Neža pa se je poročila z Jožefom Šilcem leta 1930 in ostala doma. Rodili so se jima trije otroci. 

Družina Ilc je prvotno živela v sre-
dišču Goriče vasi, kjer se je po do-
mače reklo pri Venckovih. Starša 
prof. dr. Ilca, Andrej Ilc in Marija, ro-
jena Klun, sta se poročila 30. janu-
arja 1893 in po poroki zagospodari-
la na novem posestvu, na robu vasi, 
kamor je Andrej nesel tudi hišno 
ime. To posest (Goriča vas 15) mu 
je z izročilno pogodbo prepustil oče 
Janez, ki jo je po spominu, ohranje-
nem v družini, kupil od prejšnjih 
lastnikov.  
Življenjska pot prof. dr. Jožeta    
(Josipa) Ilca se je torej pričela v 
Goriči vasi 15, 19. julija 1900. Rodil 
se je v družini s šestimi otroki, kot 
edini sin, dve sestri sta umrli že v 
zgodnjem otroštvu. 

Za edinega sina je imel oče zago-
tovo drugačne načrte. Toda takratni      
ribniški dekan je zgodaj opazil bi-
stroumnost mladega fantiča Jože-
ta in je nagovoril očeta, da fanta 
pošlje v šole. Oče je nasvet župnika 
upošteval in sinu pustil prosto pot, 
da je lahko šel študirat in izbral 
študij po svoji volji, za kar mu je bil 
vse življenje hvaležen. 
Doma, na posestvu, je ostala Jože-
tova sestra Neža, ki se je leta 1930 
poročila z Jožefom Šilcem iz Jurje-
vice. Z njo in njeno družino je prof. 
dr. Ilc ohranil tesne stike vse do 
svoje smrti leta 1980. 

O Venckovih iz Goriče vasi 

Oče Andrej. 
Prof. dr. Ilc je bil z očetom tesno povezan vse 
svoje življenje. V družini je ohranjen spomin: 
ko je oče umiral in so to sporočili prof. Ilcu, se je 
le-ta usedel na vlak in prihitel domov, šel do očeta 
in ga objel čez rame. Oče se jenaslonil nanj in 
izdahnil. Počakal je le toliko, da je še zadnjič 
videl sina. 
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V svet po učenost 

Po opravljeni petletni deški ljudski 
šoli v Ribnici, leta 1910, je Jože Ilc 
nadaljeval šolanje na Škofijski pri-
vatni gimnaziji v Šentvidu ter ma-
turiral 9. marca 1918 na II. državni 
gimnaziji v Ljubljani. Za svoj študij 
si je izbral latinščino in francošči-
no, ker pa v Ljubljani takrat še ni 
bilo Univerze, se je vpisal na Vse-
učilišče v Zagrebu, kjer je študiral 
dve leti. Leta 1920 je nadaljeval 
študij na novoustanovljeni Univer-
zi v Ljubljani.  

Leta 1921 je uspešno opravil filo-
zofsko-pedagoški predizpit, ki mu 
je dal možnost poučevanja in leta 
1922 diplomiral. Jeseni istega leta 
je odšel kot štipendist francoske 

vlade za dve leti na študijsko izpo-
polnjevanje v Pariz na Sorbono, kjer 
je bil njegov profesor tudi sloviti 
francoski latinist Jules Marouzeau.  

Po vrnitvi v Ljubljano leta 1924 je 
doktoriral z disertacijo o rimskem 
pesniku Tibulu in pričel s svojo pe-
dagoško dejavnostjo. 

12. septembra 1920 so v Hrovači slovesno odprli spominsko ploščo na rojstni hiši jezikoslovca patra Stanislava Škrabca. Pobudnik in skrbnik tega spomenika 
je bila takratna ribniška podružnica Slovenske dijaške zveze, katere predsednik je bil Josip Ilc. V imenu Zveze je imel tudi govor, ki ga je zaključil z besedami: 
»Ti, oče Škrabec, nam bodi zvezda vodnica in vzor kulturnega delavca!« ter požel velik aplavz. (Vir: Slovenec, 16. 9. 1920) 

Jože Ilc kot študent. Fotografija iz časa njegovega 
študija v Zagrebu. 
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Profesor Ilc

Njegova prva učiteljska služba je 
bila na gimnaziji v Kočevju, tam 
je ostal do leta 1929, ko so ga pre-
mestili na I. državno gimnazijo re-
alko v Ljubljani, kjer je služboval do 
leta 1943. Tega leta je bil imenovan 
za ravnatelja III. moške gimnazije 
za Bežigradom v Ljubljani: to služ-
bo je opravljal vse do maja 1945, 
v najtežjem obdobju v zgodovini 
šole. Svojo nalogo je v tem času op-
ravil več kot odlično.  To je razvidno 
tudi iz tega, ko je po koncu vojne 
delegat nove oblasti dr. Alojz Va-
dnal, predlagal, da bi Ilc še naprej 
vodil gimnazijo, vendar je bil pred-
log s strani nastajajočega prosvet-
nega ministrstva takoj zavrnjen. 

Nova povojna oblast mu ni bila 
ravno naklonjena, od oktobra 1945  
naprej so ga z dekreti prestavljali s 
šole na šolo. Poleg svojih osnovnih 
jezikov, ki ju je učil v manjši meri, 
je moral učiti tudi slovenščino,   
matematiko in celo fiziko,  predaval 
na tečaju za borce in aktiviste ter 
učil na delavski večerni gimnaziji. 

Leta 1946 je bil s strani Ministrstva 
za prosveto imenovan kot učitelj na 
I. državno žensko t.i. Poljansko gi-
mnazijo, kjer je ostal do upokojitve. 
Leto kasneje je, zato da je lahko ob-
držal službo, opravil še preusmer-
jevalni tečaj za matematiko. Po-
leg rednega pouka na gimnaziji je                                                                  
poučeval še latinščino na Univerzi, 

na večerni gimnaziji pa franco-
ščino. Udejstvoval se je tudi pri           
ponavljalnih krožkih na šoli in v 
dijaškemu domu. Upokojil se je ko-
nec šolskega leta 1965/ 1966. 
Po upokojitvi je še vedno predaval 
latinščino na pravni, filozofski in 
teološki fakulteti. 

Prof. dr. Ilc v razredu na današnji Poljanski gim-
naziji, dve leti pred upokojitvijo. 

Od oktobra leta 1929 do oktobra 1945 je bil zaposlen kot profesor na državni realni gimnaziji (kasneje 
III. moški realni gimnaziji), ki je leta 1936 dobila svoje nove prostore za Bežigradom v Ljubljani. Poleg 
profesure je opravljal na šoli tudi delo knjižničarja in tajnika. 

Da je bil strog, so znali povedati njegovi dijaki in k 
temu dodali, da jih je res veliko naučil. Do svojih 
učencev je imel poseben, zaščitniški odnos. To 
se je pokazalo tudi, ko je v nemirnih vojnih časih 
njegovega ravnateljevanja suvereno odbil pritisk 
Rupnikove pokrajinske uprave in na ta način pre-
prečil izključevanje dijakov, osumljenih morebit-
nega političnega udejstvovanja.
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Poroka in življenje z Mirjam Jakopič

O tem, kako sta se z Jakopičevo 
edinko Mirjam spoznala, ni na-
tančnih podatkov, hči Eva meni, 
da sta se zaljubila, ko jo je hodil           
inštruirat. Mirjam je študirala glas-
bo na konservatoriju v Ljubljani.  
Sorodniki iz Goriče vasi se spomi-
njajo, da je menda nekega dne stric 
prišel iz Ljubljane domov v Goričo 
vas in oznanil, da je spoznal dekle, 
s katero se bo  poročil … in res se je. 

Njuna poroka je bila nekaj poseb-
nega: poročila sta se leta 1929 
na božični dan, pri polnočnici, v 
Frančiškanski cerkvi v Ljubljani.                 
Na poročno potovanje sta odpoto-
vala na Dunaj. 

Leta 1932 se jima je rodila hči Eva. 
Najprej so živeli skupaj z Jakopi-
čem, njegovo ženo Ano in njenimi 
tremi sestrami v velikem stanova-
nju v prvem nadstropju stavbe na 
Novem trgu 2. Po Jakopičevi smrti  
se je družina zaradi premeščanja 
prof. dr. Ilca  na različne šole v Lju-
bljani, večkrat selila. Nazadnje so 
živeli v stanovanju na Poljanskem 
nasipu v Ljubljani. 

Poročni list. 

Oče in hči v Jakopičevem stanovanju na Novem 
trgu 2, leta 1936. Eva Fornezza v svojih spominih 
na očeta: »Ob njem sem se vedno počutila varna, 
v vsaki otroški bolezni mi je zagotavljal zaupanje 
… S štirimi leti sem po njegovi zaslugi znala 
brati.« 

Prof. dr.  Ilc z ženo Mirjam in hčerko Evo. Njihova 
medsebojna povezanost in ljubezen se je čutila 
tudi na hčerini poroki, kjer je bil oče njena poroč-
na priča. Kljub kilometrom, ki so jih ločevali, je 
njihova vez ostala trdna vse življenje.   

Stara starša z vnukoma, Robertom in Leonardom, 
doma v Ljubljani, leta 1976. Čeprav je hčerka z 
družino živela v Italiji, so se pogosto obiskovali, 
počitnice  so vedno preživljali v Sloveniji. Njegova 
hči Eva se ga v svojem zapisu spominja: » Kot 
dedek je bil moj oče vseskozi pedagog. Rad je 
imel svoja vnučka, prehodil je z njima dolge poti 
v naravi, »delal ognjček« v gozdu in ju svaril pred 
nevarnostmi. Čeprav sam ni bil športnik, ju je učil 
tudi plavati in veslati po Blejskem jezeru.« 
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Venckov profesor gre domov 

Domov, v Goričo vas, se je redno   
vračal, sploh po letu 1949, ko je 
umrla sestra Neža. Njen mož je 
bil krošnjar, ki je zaradi preživetja 
družine moral pogosto odhajati od 
doma in puščati svoje tri otroke. 
Najstarejša hči je ob materini smrti 
imela še ne 15 let. Prof. dr. Ilc je po 
sestrini smrti deset let hodil med 
počitnicami vsak teden (od pone-
deljka do sobote) domov pomagat 
pri kmečkih opravilih in skrbeti za 
družino. Včasih sta z njim prišli 
tudi njegova žena, pogosto pa hči, 
ki se je med sestričnami počutila 
odlično.  
V prvem nadstropju domače hiše, 
ki jo je njegov svak zgradil v 30-
ih letih 20. stoletja, je imel tudi          

svoje stanovanje z dvema sobama 
in kuhinjo.  Nečaki se ga spominja-
jo med drugim tudi po tem, da je 
iz Ljubljane vedno prinesel vrečo                                                 
napolitank. Tudi borovnice jim je 
vedno kupil, ko so jih prodajali po 
hišah. 

Njegova nečaka Jože Šilc in Anica Vesel se strica 
spominjata: »Vsako leto je hodil ob počitnicah 
pomagat kosit in spravljat, takrat se je vse na roke 
delalo, je znal pa ‘finu’ kosit!«   

Fotografija pred domačo hišo. Na sliki od leve: 
zet Antonio in hči Eva Fornezza, nečaka Jože in 
Anica, svak Jože Šilc in prof. dr. Ilc. Družini sta 
tudi po Ilčevi smrti ostali še naprej povezani preko 
njegove hčerke Eve, ki  še vedno ohranja pristne 
stike s sorodniki na Ribniškem. 

Jožetu, edinemu sinu svoje sestre Neže, je bil 
birmanski boter, zato mu je še posebno rad 
izkazoval pozornost in mu večkrat priskrbel 
kakšen priboljšek.

Prof. dr. Ilc, fotografiran na današnji Miklošičevi 
cesti v Ljubljani, morda ravno v trenutku, ko je 
hitel proti kolodvoru, da ujame vlak za Ribnico. 

*Fotografije so iz zasebnega arhiva družine Ilc 
Fornezza, razen obeh fotografij pod poglavjem 
O Venckovih iz Goriče vasi, ki sta last 
družine Šilc.

Viri in literatura:

Movrin, David: Latinščina in grščina na poti v 
katakombe: Josip Osana, dr. Joža Lovrenčič, Marko 
Bajuk, Ivan Dolenec in dr. Josip Ilc. V: Šolski kroni-
ki, 2016, letnik 25=49, številka 1 / 2.

Ilc Fornezza, dr. Eva: Moj oče. Dr. Jože Ilc, profesor 
in kulturni delavec. rokopis. Hrani Muzej Ribnica.

Ustna pričevanja: Jože Šilc (Goriča vas) in Anica 
Vesel (Ribnica).

Arhiv župnije Ribnica: Status animarum

Zgodovinski arhiv Ljubljana: SI ZAL LJU 197, 
t.e. 40, a.e. 381

Slovenec. Politični list za slovenski narod, 16. 
september 1920, str. 1-2.
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Prof. dr. Jože Ilc 
in Jakopičeva 

zapuščina  
Dragica Trobec Zadnik  



22 23

Ob prebiranju dnevnikov in intim-        
nih zapisov, ki jih je zapustil po-
memben slovenski slikar Rihard 
Jakopič, spoznamo, da se je najbolj 
varno počutil v krogu svoje družine. 
Zato ni čudno, da je celotno zapu-
ščino zaupal v hrambo in urejanje 
svojemu zetu, prof. dr. Jožetu Ilcu. 
Po umetnikovi smrti se je družina 
večkrat selila in z njo tudi njegova 
družinska zapuščina. Skrb za njeno 
ohranitev in ureditev je poleg pro-
fesure postalo Ilčevo življenjsko 
delo. Zapuščino je vztrajno prebi-
ral, jo uredil po vsebinskih sklopih, 
kjer je bilo mogoče, tudi v kronolo-
škem zaporedju. 

Prof. dr. Jože Ilc in Jakopičeva zapuščina  

Prof. dr. Jože Ilc, urejevalec Jakopičeve dokumentarne zapuščine pri delu (hrani družina Il Fornezza).

Delovni posnetki prevzema zapuščine na          
Poljanskem nasipu leta 2008 (osebni arhiv 
Dragice Trobec Zadnik).
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Jakopic se je rodil 12. aprila 1869 v 
družini trgovca s poljskimi pridelki 
v ljubljanskem predmestju Krako-
vo. Po štirih semestrih študija sli-
karstva na Dunaju in v Münchnu, se 
je leta 1900 vrnil v Ljubljano, kjer 
je živel in ustvarjal do konca življe-
nja. Jakopič sodi med osebnosti, ki 
so pomembno zaznamovale kultur-
no dogajanje na Slovenskem v prvi 
polovici 20. stoletja. Hkrati velja za 
pionirja slovenske moderne likov-
ne umetnosti in je v naši zavesti 
zapisan kot vodilni slikar četverice 
slovenskih impresionistov, skupaj z 
Ivanom Groharjem, Matijo Jamo in 
Matejem Sternenom. 

Njegov bogati likovni opus zajema 
krajino, interiere, figuraliko in na 
koncu cvetlična tihožitja. V njego-
vih podobah ga prepoznamo kot 
čuječnega umetnika, tenkočutne-
ga občudovalca narave, kot slikarja 
barv in svetlobe, prežetega z lju-

beznijo in vero v človeka. Jakopi-
čeve umetnine, ki nas vedno znova 
prevzamejo in razvnemajo, ostajajo 
žive in vabijo k ogledu. Svoja dela 
je pogosto razstavljal, večinoma na 
skupinskih razstavah, tudi v Jako-
pičevem paviljonu v ljubljanskem 
Tivoliju, ki ga je postavil na lastne 
stroške. Med njegove ključne ume-
tnine sodijo: Topoli, Breze, Študi-
ja sonca, Kopalke, Spomini, serije 
Križank, Save in sipin ter Slepec. 
Ob obsežnem slikarskem opusu, ki 
nam ga je zapustil (okoli 1200 slik 
in 1800 študijskih risb in skic), še 
danes preseneča njegov izjemni 
delež pri organiziranju likovnega 
življenja na Slovenskem, pri vzpod-
bujanju odkupov umetnin za iz-
boljšanje gmotnega položaja ume-
tnikov in pri snovanju temeljnih 
nacionalnih kulturnih ustanov.

Rihard Jakopič, avtoportret, črna in bela kreda, papir, 1929 
(hrani Narodna galerija)

Avtoportret je nastal v času umetnikove 60-letnice. Upodobil 
se je v prepoznavni impresivni drži svetopisemskega očaka, s         

slikarsko paleto v rokah in s silovitim zamahom čopiča, ki ga kaže 
v ustvarjalnem zanosu.
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Jakopičeva zapuščina  

Jakopič je po smrti, 21. aprila 1943, 
zapustil obsežno likovno zapuščino 
in dokumentarno gradivo. V sta-
novanju na Novem trgu 2 in v nje-
govem ateljeju na Mirju, je poleg 
Jakopičevih umetnin in nedokon-
čanih slik ostala množina njegovih 
študijskih risb in skic, shranjena v 
mapah, pa tudi slik njegovih sodob-
nikov in učencev. Jakopič je bil po 
duši zbiralec, poleg starin je hranil 
tudi pisano gradivo: od dokumen-
tov do umetniških knjig in revij. V 
njegovi dokumentarni zapuščini je 
ostala obsežna rokopisna korespon-
denca z umetniki in s pomemb-
nejšimi kulturnimi delavci ter 
ustanovami. Posebej obsežno je ro-
kopisno in tiskano gradivo o njego-

vem javnem delovanju. Jakopičevi 
občudovalci so ob branju njegovih 
prispevkov in intervjujev kmalu 
opazili tudi njegov literarni talent 
in ga nagovarjali k izdaji spominov, 
za kar pa mu je zmanjkalo časa.  

Leta 1947 je pri Slovenskem knjiž-
nem zavodu v Ljubljani izšla knjiga 
Rihard Jakopič v besedi. V uvodu je 
Ilc prepustil besedo Jakopiču, ki je 
preko citatov »spregovoril« o svo-
jem življenju in delu. Ilc je osvetlil 
umetnikov pomen v luči strokov-
nih poznavalcev in dal besedo tudi 
umetnikovi ženi Ani in hčeri Mir-
jam. V nadaljevanju je zbral večino 
že objavljenih umetnikovih besedil 
in jih pospremil s svojimi izčrpnimi 

opombami. V uvodu je Ilc o Jako-
pičevem pisanju navedel: »Sicer 
je sam izjavljal, da je njegova moč 
izražanja v čopiču, vendar je tudi 
spretno prijel za pero, kadar se mu 
je zdelo potrebno: v prvih letih je 
pisal zlasti članke, vloge in spo-
menice, da bi v slovenski javnosti 
priboril umetnosti mesto, ki ji gre, 
pozneje pa je posebno v pogovorih 
razvijal svoje misli o umetnosti in 
svoje poglede nanjo. V krajših lite-
rarnih sestavkih kaže Jakopič svoj 
lastni slog in lirično nastrojenost, 
kakor v svojih podobah.«  

Zaradi informacij o Jakopičevi 
zapuščini so k prof. dr. Ilcu pri-
hajali najrazličnejši obiskovalci:                
raziskovalci Jakopičevega življenja 
in dela, predstavniki strokovnih or-
ganizacij zaradi odkupov in izposo-
je umetnin, pa tudi posamezniki, ki 
so želeli kupiti njegove slike. Veljal 
je za ljubeznivega in ustrežljive-

ga sogovornika, ki je rad postregel 
s svojim znanjem in z nasveti. Ob 
pripravah na Jakopičevo retrospek-
tivno razstavo leta 1970 je veliko 
sodeloval z Moderno galerijo. Po 
Ilčevi smrti leta 1980 je skrb za 
zapuščino prevzela njegova žena,    
Jakopičeva hči Mirjam. 

Delovni posnetki prevzema zapuščine na          
Poljanskem nasipu leta 2008 (osebni arhiv 
Dragice Trobec Zadnik).
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Zapuščina na poteh v strokovne 
ustanove

Moderna galerija je leta 1982 odku-
pila del Jakopičeve korespondence 
s pomembnejšimi likovnimi ume-
tniki in javnimi osebnostmi njego-
ve dobe, ki predstavlja primarni vir 
za raziskave likovnega modernizma 
na Slovenskem. Prof. Ilc je pisma, 
dopise in zapiske uredil, nekatere 
slabo čitljive rokopise je prepisal, 
jih vse razvrstil po abecednem redu 
ter v okviru enega priimka krono-
loško razporedil in oštevilčil 3.126 
enot gradiva. 

Mestni muzej Ljubljana se je z 
vprašanjem Jakopičeve zapuščine 
srečal leta 1986, ko je umetnikova 
hči Mirjam zaprosila za razglasitev 
te zapuščine za kulturni spomenik. 

Tedaj smo se prvič srečali z opravlje-
nim delom prof. dr. Ilca kot ureje-
valcem Jakopičeve  zapuščine. Po-
leg map z Jakopičevimi študijami, 
študijskimi skicami in risbami ter z 
likovnimi deli njegovih sodobnikov 
in učencev njegove slikarke šole, je 
bilo najštevilnejše dokumentarno 
gradivo. Ilc ga je, podobno kot pri 
korespondenci, sistematično uredil 
po posameznih vsebinskih sklopih, 
ga kronološko razvrstil, označil po 
temah, oštevilčene vložil v ovojne 
snopiče in te v večje arhivske mape 
ter vse shranil v odgovarjajoče kar-
tonske škatle. Med tem gradivom so 
bili tudi Jakopičevi dnevniki. Ureje-
no dokumentarno gradivo obsega: 
korespondenco, tipkopise, tiske, 

fotografsko gradivo, Fabianijeve na-
črte za Jakopičev umetniški pavi-
ljon. V nekaterih mapah so vloženi 
fragmenti Jakopičevih rokopisov o 
njegovih razmišljanjih in pogledih 
na svet. Gradivo nadalje pripovedu-
je o tedanjem likovnem dogajanju 
in razstavni dejavnosti doma in na 
tujem, o Jakopičevih prizadevanjih 
za izboljšanje gmotnega položaja 
slovenskih umetnikov z javnimi od-
kupi in naročili, dokumentira Jako-
pičevo delovanje v okviru različnih 
umetniških društev in odborov, nje-
gova prizadevanja za ustanovitev 
Narodne galerije in Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti ter o 
drugih področij njegovega vsestran-
skega delovanja. Mestni muzej Lju-
bljana je opravil prvi splošni popis 
zapuščine in po njeni razglasitvi za 
kulturni spomenik, leta 1988, pos-
tal njen strokovni skrbnik.  

Leta 1993 smo na razstavi Naro-
dne galerije in Mestnega muzeja 
Ljubljana Rihard Jakopič. To sem 
jaz, umetnik …, javnosti predstavili 
izbor iz tega gradiva. Umetnikova 
hči, Mirjam Ilc, je ob pripravah na 
razstavo kljub svoji visoki starosti 
pristala, da smo pri njej dolge do-
poldneve pregledovali Jakopičevo 
zapuščino in izbrali želeno gradivo 
za razstavo. Pozorno je spremljala 
naše delo in nam ob marsikaterem 
dokumentu povedala še svojo zgod-
bo. Razstava je doživela veliko za-
nimanje: z izbranim, še neznanim 
gradivom in s spremljajočimi štu-
dijami Jakopičevih poznavalcev, je 
predstavila Jakopiča v bolj človeški 
in manj v mitični luči. 

Z razstavo smo si pridobili naklo-
njenost in zaupanje Jakopičeve 
družine. Leta 1990 nam je prepus-
tila v natančnejši popis zavarovano 
zapuščino, ki smo jo z odkupom 

Groharjeva dopisnica Jakopiču (hrani Moderna 
galerija).
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javnostjo. Jakopičeve dnevnike, 
označene od A do H, smo uspeli od-
kupiti leta 2008 in jih na ta način 
pridružili že prej pridobljeni zapu-
ščini. Umetnikovi zapisi razkrivajo 
Jakopičev intimen svet, njegova 
razmišljanja o naravi, ljubezni, člo-
veku, o vlogi in poslanstvu umetni-
ka in o umetnosti nasploh, o veri in 
o vsem drugem, kar ga je prizadeva-
lo, pa tudi o dogajanju pri nas in po 
svetu. Po redkih datacijah sodimo, 
da so zapisi nastali v obdobju 1931 
do 1940. Odkup je bil posebej dra-
gocen zaradi vloženega dela prof. 
dr. Ilca, saj je zapisom priložil svoje 
tipkopise z avtentičnimi prepisi.  

V letih 2012/13 je Narodna gale-
rija pridobila iz zapuščine skoraj 
1700 listov Jakopičevega risarskega 
opusa. Po opravljenih raziskavah 
risb in skic ter njihovi primerjavi 
z Jakopičevimi umetninami, je bil 
njihov izbor leta 2016 predstavljen 

na študijski razstavi Rihard Jako-
pič, Beležnice. Razstava je razkrila 
način Jakopičevega ustvarjanja ter 
vlogo in pomen risbe v njegovem 
slikarskem opusu. 

V minulem obdobju smo z Jakopiče-
vo družino spletli prijateljske vezi, 
ki so bile na podlagi opravljenega 
dela prof. dr. Jožeta Ilca v prid Jako-
pičevi zapuščini in njeni ureditvi za 
nadaljevanje raziskave Jakopiče-
vega življenja in dela. Sodelovanje 
se nadaljuje tudi z novo generacijo 
Jakopičevih potomcev. Jakopičev 
pravnuk Leonardo Fornezza, ki rad 
prihaja v domovino svojih predni-
kov, govori slovensko, in z veseljem 
opravlja poslanstvo svoje družine 
za prihodnje raziskovanje življenja 
in dela Riharda Jakopiča. 

Delovni posnetki strokovne obdelave odkupljene 
Jakopičeve zapuščine leta 1999 (osebni arhiv 
Dragice Trobec Zadnik).

Viri in literatura:

Dokumentarna Jakopičeva družinska zapuščina v 
Mestnem muzeju Ljubljana, odkupljena leta 1999 
in 2008

Rihard Jakopič v besedi. Ljubljana: Slovenski 
knjižni zavod 1947

Rihard Jakopič. To sem jaz, umetnik ...    Ljublja-
na: Mestni muzej Ljubljana in Narodna galerija 
1993 /r. k./

Smrekar, Andrej:  Risba v opusu Riharda Jakopiča. 
V: Rihard Jakopič, Beležnice, str. 9-13. Ljubljana : 
Narodna galerija 2015 /r. k. / 

Dokumentacija Moderne galerije.

 

prevzeli leta 1999. Do leta 2005 je 
muzej skupaj z darili sprejel v svo-
jo hrambo preko 3.000 enot doku-
mentarnega gradiva. Kot pristoj-
na kustosinja muzeja sem v obliki 
analitičnega inventarja pripravila 
popis dokumentov na devetdesetih 
straneh in poskrbela za novo opre-
mo gradiva, pri čemer sem v polni 
meri sledila ureditvi zapuščine, kot 
jo je zasnoval prof. dr. Ilc.  

Po smrti Jakopičeve hčere, Ilčeve 
soproge, Mirjam Ilc leta 2001, je 
skrb za umetnikovo zapuščino spre-
jela njena hči, Jakopičeva edina 
vnukinja, dr. Eva Ilc Fornezza, ki si 
je svojo družino ustvarila v Italiji 
(Milano). Mestnemu muzeju Lju-
bljana je ponudila v odkup Jakopi-
čeve dnevnike in intimne zapise v 
drobnih beležnicah in snopičih lis-
tov različnih formatov, blizu 2000 
enot. Ta del gradiva je dotlej dru-
žina še posebej skrbno čuvala pred 
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Rihard Jakopič
v zasebnih likovnih 

zbirkah v Ribnici
Ana Pucelj
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Rihard Jakopič v zasebnih likovnih 
zbirkah v Ribnici 

Del opusa priznanega slovenskega 
impresionističnega slikarja Riharda 
Jakopiča je mogoče zaslediti tudi 
v ribniškem prostoru, večinoma po 
zaslugi dr. Jožeta Ilca. V zasebnih 
likovnih zbirkah, ki so v lasti štirih 
ribniških družin, je hranjenih deset 
umetniških del, v katerih lahko iš-
čemo slikarjevo posredno poveza-
nost z Ribnico.  
Zastopanost Jakopiča v ribniških 
zasebnih zbirkah se kaže v dveh 
nivojih – dela, katerih nakup je 
spodbudila zasebna iniciativa (zbi-
rateljstvo) in dela, ki so v Ribnico 
prišla zaradi neposrednega stika z 
Jakopičevo družino. Slednja so rib-
niškim družinam ob različnih pri-
ložnostih poklonili slikarjeva žena 

Mirjam, hči Eva Jakopič ter njegov 
zet prof. dr. Jože Ilc. Večino poklo-
njenih umetniških del uvrščamo 
v Jakopičevo pozno ustvarjalno 
obdobje, ki ga zaznamujejo šte-
vilne študije za stropno poslikavo 
obokane veže ljubljanske večsta-
novanjske zgradbe »Meksika« na 
Njegoševi cesti v Ljubljani. Od leta 
1926 je namreč večina Jakopičeve 
slikarske snovi izhajala prav iz štu-
dij za poslikavo v Meksiki. Preostala 
umetniška dela iz ribniških zbirk, ki 
niso vezana na stropno poslikavo, 
pa zaznamuje krajinska motivika, 
ki predstavlja nepogrešljiv del Ja-
kopičevega slikarskega opusa. 

Najtesneje je bila z Jakopičem po-
vezana družina Šilc iz Goriče vasi. V 
svoji zbirki hranijo likovno delo, ki 
ga je prof. dr. Jože Ilc poklonil se-
strini družini po 2. svetovni vojni, 
natančneje leta 1945. Slika je bila 
rodbini Jožeta in Neže Šilc pok-
lonjena v znak hvaležnosti in kot 
spomin na težka vojna leta, ki sta 
jih družini preživljali v duhu med-
sebojne pomoči in podpore. Druži-
na Šilc je v času vojne sorodnikom 
iz Ljubljane (družini Jakopič-Ilc) 
pogosto pomagala z domačimi pri-
delki, med poletnimi počitnicami 
pa gostoljubno sprejemala obiske 
in družini Jakopič-Ilc omogočala 
večtedenska bivanja v Ribnici. Tes-
ni sorodstveni stiki, ki sta jih gojili 
in ohranjali obe družini, se odražajo 
tudi v vsebini obravnavanega likov-
nega dela. Na sliki je upodobljen 
motiv štiričlanske kmečke družine 
(mati in trije otroci), postavljene 
v naravo. Umetniško delo verjetno 

predstavlja del študije za poslikavo 
svoda v Meksiki (1927-1928), lah-
ko pa je nastalo tudi kasneje, po 
zaključku obočne poslikave, in si-
cer kot ponovitev motiva. Vsebino 
dela je mogoče dojemati kot izraz 
močne družinske vezi, kar bi lahko 
predstavljalo Ilčev razlog za izbiro    

Rihard Jakopič, figuralna skupina Družina, 
1927-1928, Meksika (Arhiv ZVKDS OE Ljubljana).

Rihard Jakopič, Družina, 1926-1943 
(zasebna last).
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Družina Hren v svoji zbirki hrani pet 
Jakopičevih del, od tega štiri risbe 
(študije) človeških figur in drevesa 
ter oljno sliko z motivom krajine. 
Vseh pet umetniških del je prišlo v 
družino na podlagi sorodstvenih in 
prijateljskih vezi med Nežko Hren 
ter Mirjam in Evo Jakopič. 

Sliko z naslovom Krajina (olje na 
lesonit) je leta 1958 družini Hren 
poklonila Jakopičeva vnukinja Eva, 
in sicer kot poročno darilo Andre-
ju in Nežki Hren. Slikarska podoba 
pokrajine sodi v zgodnje obdobje 
Jakopičevega ustvarjalnega opusa 
(ok. 1900-1902). 

Po smrti prof. dr. Ilca pa je njegova 
žena Mirjam (Jakopičeva hčerka) 
družini podarila še štiri risbe oz. 
študije (svinčnik na papir), ki pred-
vidoma sodijo v obdobje med leti 
1925 in 1930. Risbe po eni strani 
osvetljujejo slikarjev proces dela in 

priprave na slikanje (zasnova kom-
pozicij), po drugi strani pa jih lahko 
dojemamo kot nagle slikovne zapi-
se ali trenutne vtise in prebliske, 
ki so del umetnikovega miselne-
ga procesa. Poglobljeno risarsko        
disciplino je pri umetniku spodbu-
dilo predvsem naročilo za poslika-
vo Meksike. Med tovrstne študije            

Rihard Jakopič, hlev (del jaslic), brez datacije
(zasebna last).

umetniškega dela, namenjenega 
za poklon sorodnikom. Po eni stra-
ni gre za motiv, v katerem odzvanja 
močna simbolika, ki aludira na pre-
tekla družinska dogajanja oz. deja-
nja, po drugi strani pa slika poudarja 
človekovo navezanost na naravo, ki 
je za ribniškega kmečkega človeka                                                            
predstavljala bistvo vsakdanjega 
življenja. S tem je poudarjena eno-
vitost narave in preproste kmečke 

družbe, ki teži k tradicionalizmu 
in ohranjanju prvinskih družbenih 
vrednot. 
Delo, ki bi ga sicer težko neposred-
no uvrstili v Jakopičev »formalni« 
ustvarjalni opus, predstavlja tudi 
del jaslic (hlev). Hlev, ki ga hrani 
družina Ilc iz Goriče vasi, kaže na 
to, da je Jakopičeva ustvarjalnost 
pogosto posegla tudi v polje spro-
ščenega družinskega življenja in 
tradicionalnih vrednot oz. običajev. 
Del jaslic je družini poklonil prof. 
dr. Jože Ilc. 

Rihard Jakopič, Krajina, 1900-1902 (zasebna last).
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lahko, poleg predhodno obravna-
vane slike, ki jo hrani družina Šilc, 
uvrstimo tudi tri izmed štirih risb, 
ki so del Hrenove zasebne zbirke. 
Pri študiji moške figure, upodoblje-
ne v delovnem zanosu in odločnem 
koraku, gre za motiv sejalca, ki tudi 
sicer velja za enega najpogostejših 
kmečkih motivov v Jakopičevem 
opusu. Ženska figura, ki z rokami 
objema svoje telo, na hrbtu pa nosi 
»culo«, domnevno predstavlja eno 
izmed protagonistk v skupini »Se-
litev«; par, kjer se ženska privija 
v objem moškega, pa domnevno 
predstavlja skico za upodobitev fi-
guralne skupine »Brezdomci«. Ski-
co krajine oz. drevesa je mogoče 
povezati s »savskimi študijami« in 
je verjetno nastala okrog leta 1925. 
Gre za enega bolj eksperimental-
nih obdobij v Jakopičevem slikar-
stvu (1922-1927), ki ga tematsko 
zaokroža reka Sava in njena okoli-
ca. Omenjeno obdobje zaznamuje      

izrazita raba risbe, pri čemer gre za 
minimalistične in hitro ustvarjene 
skice, kot kaže tudi pričujoča študi-
ja/risba drevesa. 

Rihard Jakopič, študija za figuro Sejalca, 
1925-1930 (zasebna last).

Rihard Jakopič, figuralna skupina Sejalci, 1927-1928, Meksika (Arhiv ZVKDS OE Ljubljana).

Rihard Jakopič, študija iz cikla »Savske študije«, 
ok. 1925 (zasebna last).
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Rihard Jakopič, študija podobe za figuralno 
skupino Selitev, 1925-1930 (zasebna last).

Rihard Jakopič, figuralna skupina Selitev, 
1927-1928, Meksika (Arhiv ZVKDS OE Ljubljana).

Rihard Jakopič, študija podobe za figuralno 
skupino Brezdomci, 1925-1930 (zasebna last).

Rihard Jakopič, figuralna skupina Brezdomci, 1927-1928, Meksika (Arhiv ZVKDS OE Ljubljana).
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V ribniškem prostoru so hranje-
na tudi tri Jakopičeva umetniška 
dela, ki niso rezultat neposrednih 
sorodstvenih ali prijateljskih vezi, 
temveč so plod zasebnega zbira-
teljstva in zavedanja o kvalite-
ti pretekle slovenske umetniške            

Viri in literatura:

Rihard Jakopič v besedi. Ljubljana: Slovenski 
knjižni zavod  1947.

Rihard Jakopič. Sava: risbe in slike. Ljubljana: 
Bežigrajska galerija 2000. /r. k./

Rihard Jakopič. To sem jaz, umetnik ...
Ljubljana: Mestni muzej Ljubljana in Narodna 
galerija 1993 /r. k./

Ustna pričevanja:  Andrej Hren (Ribnica), Jože Šilc 
(Goriča vas), Alojz Ilc (Goriča vas).

produkcije. Tovrstna umetniška 
dela, ki jih zaokrožata dve krajini in 
ena portretna podoba starke, v svoji 
zasebni likovni zbirki hrani družina 
Škrabec.

Rihard Jakopič, Krajina z vodo in topoli, 
1900-1923 (zasebna last).
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Ribniški rojak, prof. dr.Jože Ilc, 
urejevalec in skrbnik Jakopičeve 
družinske zapuščine
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